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OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 18 de Abril de 2013, às 12:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  034/2013, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  19/2013, Licitação nº 3/2013 - CV, na modalidade de Convite p/ Compras e
Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as
p r o p o s t a s ,  a  c o m i s s ã o  e m i t i u  o  p a r e c e r  d i s c r i m i n a n d o  o ( s )  v e n c e d o r ( e s ) ,  c o n f o r m e  s e g u e  a b a i x o :

Aquisição de mochilas, pastas e estojos escolares.

ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  15/2013    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: Transcorrido o prazo  recursal, sem apresentação de recursos por parte das empresas "Inabilitadas" passou-se para a
abertura dos envelopes contendo as proposta  das empresas "Habilitadas" , sendo elas: IVANDIR LUIZ FAVERO ME  e
A N D R E A  C .  S C H U C K E S  B O M M  E P P .

Item

Participante:

Especificação

3123 - ANDREA C. SCHUCKES BOMM - EPP

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Mochila em Lona 600:  na cor azul royal e rosa bebe, com
altura de 30 cm x 25 cm de largura x 10 cm de sanfona e
fechamento com zíper nº 6 na mesma cor, fole (vivo) com 11
cm de largura bolso externo com personalização colorida
(seleção de cores), medindo 24 cm de altura x 20 cm de
largura x 5 cm de sanfona. Alças das costas 2(duas) de fitas
cadarços CBRK de 30 mm de largura, com 2 (dois) bolsos
laterais 15 cm x 10 cm com elásticos em nylon 600.
Acabamento externo com vivo brilhoso, alça de mão de fita
cadarço de 12 cm x 30 mm, castelinhos nas alças das costas
de 30 mm de plástico.

UNI 70,00  Cia da Capa 0,0000 12,80    896,00   

2 Mochila em Lona 600: na cor azul royal e rosa bebe, com
altura de 35 cm x 27 cm de largura x 10 cm de sanfona e
fechamento com zíper nº 6 na mesma cor, fole (vivo) com 11
cm de largura bolso externo com personalização colorida
(seleção de cores), medindo 27 cm de altura x 20 cm de
largura x 5 cm de sanfona. 1(uma) alças de mão em cadarço
de 30 e 2 (duas) alças de ombro em poliéster 600 com no
mínimo 5 cm de largura, com 2(dois) bolsos laterais 15 cm x
12 cm com elásticos em nylon 600. Acabamento externo com
vivo brilhoso, alça de mão de fita cadarço de 12 cm x 30 mm,
castelinhos nas alças das costas de 30 mm de plástico.

UNI 100,00  Cia da Capa 0,0000 14,80    1.480,00   

3 Mochilas em Lona 600: na cor azul royal e rosa bebe, com
altura de 40 cm x 31 cm de largura x 14 cm de sanfona e
fechamento com zíper nº 6 na mesma cor, fole (vivo) com 11
cm de largura bolso externo com personalização colorida
(seleção de cores), medindo 30 cm de altura x 25 cm de
largura x 7 cm de sanfona. 1 (uma) alças de mão em cadarço
de 30 e 2(duas) alças de ombro em poliéster 600 com no
mínimo 5 cm de largura, com 2(dois) bolsos laterais 15 cm x
12 cm com elásticos em nylon 600. Acabamento externo com
vivo brilhoso, alça de mão de fita cadarço de 12 cm x 30 mm,
castelinhos nas alças das costas de 30 mm de plástico.

UNI 200,00  Cia da Capa 0,0000 16,80    3.360,00   

4 Pastas em Lona 600: medindo 37 cm largura x 28 cm de
altura x10 cm de sanfona, dupla, na cor vermelha fechamento
em zíper nº 6, acabamento do bolso externo em friso com
poliéster 600, bolso 18 cm de altura x 20 cm de largura com
zíper para fechamento. Com 2(duas) alças de mão e 1 (uma)
de ombro com regulagem de altura, com regulador e triângulo
de metal de 30 mm. Impressão digital em seleção de cores no
bolso frontal de 18 cm x 20 cm. As alças de fita cadarço
CBRK 30 mm, vivo brilhoso para acabamento externo.

UNI 35,00  Cia da Capa 0,0000 28,80    1.008,00   
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5 Estojo Escolar em Nylon 600:  medindo 10 cm de altura x 22
cm de largura x 9 cm de sanfona, na cor azul royal e rosa
bebe, estojo duplo com fechamento de zíper nº 6, bolso
medindo 8 cm de altura x 22 cm de largura, viés de 22 mm na
ponta do zíper. Impressão digital, seleção de cores, medindo
8 cm x 22 cm.

UNI 350,00  Cia da Capa 0,0000 4,80    1.680,00   

Total do Participante --------> 8.424,00   

_________________________

Total Geral ----------------------> 8.424,00   

COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 VALDEMIR DE MELLO

DENISE PEDOTT BRANDALIZE

ALEXANDRA ANGONESI DA CRUZ

VALMIR RODRIGUES

Bom Jesus,  18  de  Abril  de  2013

 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação

 - ........................................ - SECRETARIA DA C.P.L

 - ........................................ - MEMBRO DA C.P.L

 - ........................................ - MEMBRO DA C.P.L


